
 

SE CONSEGUES 

CONTESTAR BEN ÁS 

SEGUINTES PREGUNTAS, 

PUCA PREMIARATE 

CUNHA ESTRELIÑA! 
 

 

  

 

 

 

ÁNIMO E A POR TODAS! 

 

MARTES E XOVES 

12:00—12:30 

BIBLIOCERVO 

 

 

DÍA DA CIENCIA 

EN GALEGO 
 

3º- 4º EP 

 

CEIP DE CERVO 

2014-2015 

VIDEOS 

1ª LEI DE NEWTON: http://youtu.be/

FXnRPmX8vKI 

2ª LEI DE NEWTON: http://youtu.be/

Huj224SKR1E 

3ª LEI DE NEWTON: http://youtu.be/

yHM3mq4WqDQ  

AS TRES LEIS DO MOVEMENTO:  

http://youtu.be/cfAQozjPUoE 

DOCUMENTAL ISAAC NEWTON 

http://youtu.be/1kozSZLkIg0 

LIBRO PDF 

http://www.f-seneca.org/seneca/

doc/newton/pdf.php  

 

 

ALFABETIZACIÓN 

MEDIÁTICA: RECURSOS 

INTERESANTES 

PUCA QUERE SABER... 

SOBRE NEWTON! 

 



 

1. Newton é o autor: 
 

__ Da lei da relatividade 
__ Da lei de gravitación universal 
__ Da lei de fraternidade universal 

 
 
2. Estudiou nunha famosa Univer-
sidade de: 
 

__     Stanford  
__     Oxford 
__     Cambridg 

 
3. Dende xove mostrou grande in-
terese: 
 

__ Pola agricultura e gandería 
__ Pola física e as matemáticas 
__ Pola ópera e o ballet 

 

Le con atención, reflexiona sobre o aprendido e marca a opción correcta.  

4. Newton enunciou: 
 

__ Catro leis do movemento 
__ Tres leis do movemento 
__ Dúas leis do movemento 

 
5. A Teoría da Luz de Newton: 
 

__ Di que a LUZ BRANCA está com-
posta polo vermello, laranxa, amare-
lo, verde, cián, azul, e violeta.  

 
__ Di que a LUZ BRANCA está com-

posta  só por  catro cores, vermello, 
azul, amarelo e verde. 

 
6. Poderías decir que Lei se lle ocurriu 

a Newton ao caerlle unha mazá na 
cabeza mentres estaba sentado de-
baixo dunha árbore?  

 
 
 
7. Por que motivo os planetas que xiran 

en torno ao Sol non se saen do seu 
camiño e circulan sempre pola súa 
órbita sin estrelarse nin chocar entre 
sí? 

 
__ Pola Lei de Gravitación Universal 
__ Pola primeira Lei do Movemento 
__ Pola Teoría da Luz 

8. Que Lei do movemento cumple 
un cohete no momento do despe-
gue? 
 

__ A gravidade 
__ A Inercia 
__ Acción- Reacción 
 

9. Si sabemos que Newton naceu 
no ano 1642 e morreu no ano 1727, 
poderíasme decir cantos anos tiña 
cando faleceu?  
 
  
 
 
 
 
 
10. Cal  era o nome “de pila” de 
Newton?  
       __ Iván 
       __ Isaac 
       __ Ismael 
 
11. Que se conmemora o 4 de No-
vembro ? 
 
__ O día da Ciencia en Galego 
__ O día do libro 
__ O día das Bibliotecas Escolares 

Recorda que podes buscar 

información tanto na zona 

de consulta como no 

internet para acadar o 

obxectivo! 


